
Kedves Szülők! 

 

Közeledvén a Szalagtűző Ünnepségünkhöz, szeretnénk Önökkel megosztani néhány fontos 

információt: 

 

• A kormányrendelet alapján csak érvényes védettségi igazolvánnyal lehet részt venni az 

ünnepségen, valamint az esemény során végig maszkot kell viselni. 

o 18 év alatti oltatlan gyermekek csak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt 

kíséretében léphetnek be az intézménybe. 

• A kapunyitás időpontja 15:30, az esemény 16:30-kor kezdődik. Tisztelettel kérnénk 

Önöket, hogy pontosan érkezzenek, mivel a biztonsági szolgálat csak 16:30-ig engedi be 

az érkezőket. 

• A belépéshez szükségük lesz a meghívóra, a karszalagokra (ezeket a diákoknak tegnap 

osztottuk ki), valamint a védettségi igazolványra és személyazonosító igazolványra.  

o A meghívó egyszeri belépésre jogosít fel, a biztonsági szolgálat a belépéskor 

megtépi a meghívót, ezzel jelezve, hogy azt már felhasználták. Onnantól kezdve az 

épületet nem lehet elhagyni (levegőzni az iskola udvarán lehetséges). 

o A kék karszalag a 444-es teremhez tartozik, akik a kék karszalagot viselik, ott 

követhetik az eseményeket online közvetítésen keresztül. Az ezüst karszalag a 

Díszterembe szól. 

o Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy egy meghívó egy helyre szól. A kisebb 

gyermekek is külön széket kell, hogy elfoglaljanak.  

• Az iskola biztosít büfét, ahol térítésmentesen fogyaszthatnak a vendégek, ez a szolgáltatás 

a harmadik és a negyedik emeleten érhető el. (A végzős diákoknak biztosítjuk az étkezést) 

• A ruhatárat a második emeleten találják, de kérjük, hogy az értékeiket inkább tartsák 

maguknál, mivel a kapacitásunk csak azt teszi lehetővé, hogy a kabátokat, nagyobb 

csomagokat megőrizzük, de az értékekért felelősséget nem tudunk vállalni. 

• Az iskolai parkoló jelenleg nem alkalmas arra, hogy több személygépkocsit fogadjon, 

osztályonként összesen 5 helyet tudunk biztosítani. Ezt elsősorban azoknak tartanánk fent, 

akik messziről, sok csomaggal érkeznek. Legkésőbb péntekig kérnénk jelezni, ha ezt valaki 

igénybe szeretné venni. A rendszámot is szeretnénk elkérni, mivel csak az előre leadott 

rendszámú autót fogja beengedni a portaszolgálat. 



• Felmerült kérdésként, hogy szülők mehetnek-e segíteni az öltözésnél. Sajnos a járványügyi 

helyzet miatt ezt mellőznünk kell. Alsóbb évfolyamból lesznek öltöztetők, valamint a 

tanárok is segítenek, ha szükséges. 

• B, D, E osztályos tanulók a Boglárka Szalonból kölcsönözték a frakkjukat, melyet 

vasárnap 9-14 óra között kell visszavinni. A szalonban azt tanácsolták, hogy mindegyik 

osztályban legyen egy-egy szülő, aki vállalja, hogy egyben visszaviszi a kölcsönzött 

frakkokat. Igyekszünk a szalagtűző végén még a diákoknak jelezni, hogy készítsék össze 

ezeket a ruhákat. A vállalkozó szülőknek nem kell szombat este elvinni a ruhákat, vasárnap 

9 és 12 óra között eljöhetnek érte. Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy a szalon naponta 

5000 forintos késedelmi díjat számít fel. 

 

 

Amennyiben bármilyen kérdésük van, keressenek minket bizalommal! 

 

Köszönettel: az ünnepély szervezői 

 
 


